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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, 

atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan 

berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu 

menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar 

terbukti melanggar hukum. 

Salah satu problema hukum dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran 

hukum masyarakat akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum. Misalnya, 

tentang berlalu lintas. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di jalan raya 

tidak hanya terjadi karena hal-hal teknis, misalnya tentang seluk beluk motor, 

tetapi juga karena rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas. 

Bergerombol di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas 

(traffic light), dan beberapa diantaranya menerobos lampu merah bila kesempatan 

itu ada. Hal-hal tersebut menjadi pemandangan sehari-hari. Belum lagi membelok 

dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu lintas, 

melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan 

kaki, melintas di jalur sepeda yang disediakan di jembatan penyeberangan, dan 

menyerobot saat palang perlintasan kereta api ditutup. Selain itu, kendati ada 

kewajiban untuk menggunakan helm, tetapi dengan mudahnya ditemui 

pengendara motor tidak menggunakan helm. Helm yang berkualitas baik telah 
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terbukti dapat menyelamatkan nyawa pengendara sepeda motor saat terjadi 

kecelakaan atau tabrakan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mayoritas dilakukan 

oleh remaja. Kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu 

lintas masih sangat rendah sehingga harus ditanamkan sejak dini.  

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum 

terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini 

sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang 

mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu 

lintas yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat 

dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai 

masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan. 

Menurut data yang diperoleh dari Satlantas Boyolali tahun 2011, dapat 

dilihat bahwa jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 

2011 telah menilang 727 pelanggar. Dipaparkan, dari 727 pelanggaran paling 

banyak merupakan pelanggaran jenis STNK yang mencapai 661 orang. 

Sedangkan pelanggaran terkait surat atau SIM sebanyak 44 orang. Selain 

memberikan sanksi tilang, pihaknya juga sudah menyita 22 kendaraan roda dua. 

Penyitaan dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan cukup berat dengan 

merubah kendaraan dari bentuk semula.  

Kasus kecelakaan umumnya dipandang bersumber dari kesalahan pemakai 

jalan raya sendiri. Pengemudi tidak terampil membawa kendaraan, laju kecepatan 

yang melampaui batas, kurang berhati-hati, kebut-kebutan, dan sejenisnya yang 

cenderung menimpakan kesalahan pada faktor kurangnya kesadaran pemakai 
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jalan raya terhadap bahaya berlalu lintas dan kesadaran hukum yang masih rendah 

serta kemerosotan etika berlalu lintas sebagai pangkal penyebabnya.  

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat 

seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial 

lainnya yang mempengaruhinya. Banyak diantara anggota masyarakat dan remaja 

pada khususnya, sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara 

“instinktif” maupun secara rasional, namun mereka cenderung tidak patuh 

terhadap hukum. Sebagai contoh, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada 

polisi yang jaga maka banyak diantara “mereka” nekat tetap jalan terus dengan 

tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala. 

Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya peraturan berlalu lintas di jalan raya 

dan lebih dari itu mereka juga sadar telah melanggar lampu merah, tetapi 

masalahnya mereka tidak patuh terhadap peraturan itu. 

Penerapan peraturan perundangan lalu lintas No. 22 Tahun 2009 

merupakan perubahan dari Undang-undang No. 14 Tahun 1992 yang menuliskan 

perbedaan mengenai tata tertib berlalu lintas. Melalui penerapan peraturan 

perundangan lalu lintas secara efektif, dapat ditanamkan orang tua dalam keluarga 

mendidik dan beretika pada saat di jalan raya. Dalam kaitannya kesadaran hukum 

berlalu lintas remaja orang tua harus berperan, mengarahkan, dan memberi contoh 

yang baik agar penanaman kesadaran dapat terpupuk sejak dini. 

Penerapan peraturan atau undang-undang seyogyanya diiringi dengan 

target, yaitu sampai sejauh mana peraturan yang diterapkan dapat diserap oleh 

objek hukum sehingga diketahui penyerapan hukum yang diterima dapat 
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ditunjukkan dari perilaku berlalu lintas dan diharapkan penerapan hukum ini 

bukan suatu yang memaksa bagi objeknya tapi diharapkan dapat tumbuh sebagai 

kesadaran mental bagi para remaja di Desa Sranten Kecamatan Karanggede 

Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul: “Pengaruh Intensitas 

Komunikasi Interpersonal dan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dalam Keluarga 

terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Remaja di Desa Sranten 

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Kesadaran hukum berlalu lintas pada dasarnya dapat dipengaruhi dari 

beberapa faktor, yaitu dari dalam diri (internal) serta dari luar (eksternal) diri 

remaja tersebut. Dari dalam diri remaja bisa disebabkan oleh rasa keingintahuan, 

serta keinginan untuk mecoba-coba hal yang baru, walaupun tidak semua hal baru 

tersebut positif bagi dirinya. Alasan dari luar (eksternal) yang berkaitan dengan 

kesadaran hukum berlalu lintas tersebut antara lain: intensitas komunikasi 

interpersonal, pola asuh demokrasi orang tua, perilaku tertib berlalu lintas, dan 

sebagainya. Dalam konteks ini tentu saja masih banyak lagi masalah yang dapat 

dikemukakan yang berkaitan dengan Kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh 

Intensitas Komunikasi Interpersonal dan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dalam 
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Keluarga terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Remaja di Desa Sranten 

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011”.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam penulisan ataupun pembahasan penelitian ini, 

maka diberikan batasan terhadap permasalahan yang terkait dengan judul di atas. 

Permasalahan tersebut sangat luas, sehingga tidak mungkin semuanya dapat 

terjangkau untuk dikaji, terutama karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu 

perlu adanya pembatasan masalah, sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi 

jelas dan menghindari kesalahpahaman nantinya. Untuk itu penulis membatasi 

ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian, meliputi: 

a. Intensitas komunikasi interpersonal dalam keluarga 

b. Pola asuh demokratis orang tua dalam keluarga 

c. Kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja  

2. Subjek Penelitian 

          Subjek penelitian ini adalah para remaja yang berumur 10 sampai 22 tahun 

di Desa Sranten, Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yang secara 

keseluruhan berjumlah 743 orang remaja. 
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D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ini merupakan kegiatan penting dalam penulisan 

karya ilmiah. Oleh karena itu melalui rumusan permasalahan berarti penelitian 

telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas dan terfokus. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh 

Intensitas Komunikasi Interpersonal dan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dalam 

Keluarga terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Remaja di Desa 

Sranten, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali tahun 2011?”.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui intensitas komunikasi interpersonal dalam keluarga pada 

remaja di Desa Sranten, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mengetahui intensitas pola asuh demokratis orang tua dalam keluarga 

pada remaja di Desa Sranten, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. 

3. Untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja di Desa 

Sranten, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. 

4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas komunikasi interpersonal dan pola 

asuh demokratis orang tua dalam keluarga terhadap kesadaran hukum berlalu 

lintas pada remaja di Desa Sranten, Kecamatan Karanggede, Kabupaten 

Boyolali tahun 2011.  
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Sebagai penerapan teori yang telah diperoleh sehingga dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman, dan menambah khasanah kepustakaan. 

b. Sebagai wawasan pemikiran dalam rangka membantu penyelesaian 

masalah yang timbul dari pelanggaran lalu lintas. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Remaja 

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas dan tertib berlalu 

lintas. 

b. Bagi Orangtua 

Diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi tentang tata tertib 

berlalu lintas sehingga mampu menjadi contoh untuk anaknya.  

c. Bagi Peneliti berikutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan menambah wacana 

pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya 

khasanah teoritis mengenai kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja. 

 

 


